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Minnesanteckningar från samverkansmöte  
 
Datum: 2020-09-14 
 
Närvarande:  
YTR:   Leif Nielsen, Agne Persson 
YPR:  Anita Lundberg, Ulla-Britt Persson, Bingo Olsson, Åsa Ehrlin 

 
Socialnämnden:  Christian Persson, ordförande 
Social Omsorg: Dan Kjellsson, förvaltningschef, Jenny Blom, enhetschef för kansli 
 
 
Utbildning för Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet 
Christian Persson har träffat Pensionärsrådets ordförande som uttryckt önskan om en utbildning 
för råden av Socialnämndens verksamhet. Ajsela Music, verksamhetschef för Hälsa, vård och 
omsorg har tagit fram en utbildning om hur äldreomsorgen fungerar. Om intresse finns kan en 
sådan utbildning ordnas. 
 
Ny avgiftsmodell 
Christian Persson framför att en ny avgiftsmodell inom äldreomsorgen har införts för att få dels en 
rättvisare modell som blir baserad mer på tid och dels för att få en enklare administration inom 
organisationen som kan spara tid för personalen. Den nya avgiftsmodellen har varit ute på remiss 
hos råden. 
Pensionärsrådet påtalar att personalen inom hemtjänsten behöver mer tid ute hos de äldre för att 
undvika stressade möten. Dan Kjellsson framför att insatsernas tider är beräknade med hänsyn 
tagen till varje individ. Social Omsorg tar med sig vikten av att personalens beteende är lugnt och 
inte stressat för att de äldre ska få ett gott bemötande. 
 
Äldreomsorgslyftet 
Regeringen har anslagit statsbidrag till kommunerna för att höja kompetensen hos personalen 
inom äldreomsorgen. Regler för statsbidraget har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
i samarbete med fackförbundet Kommunal, i vilka har fastslagits att kommunerna ska erbjuda den 
personal som får vidareutbildning en heltidsanställning. I Ystad har all omsorgspersonal blivit 
erbjudna tjänster på heltid. Många vill dock arbeta deltid eller ha timanställningar. Ystads kommun 
har begärt undantag från reglerna då vi vill kunna, med statsbidragets hjälp, erbjuda 
vidareutbildning för deltids/timanställda och till medarbetare som arbetat länge i kommunen. 
 
Pensionärsrådet ställer frågan om möjlighet till undervisning i svenska finns inom statsbidraget. 
Social Omsorg kommer att återkomma med svar på denna fråga och om hur det har gått för 
kommunen att kunna få del av statsbidraget. 
 
Matdistribution 
Christian Persson framför att förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till fler 
alternativ av maträtter att få för utkörning (även kall mat som komplement och dessert), att 
portiorna ska näringsberäknas samt att även priset ska ses över. Kommunens pris om 49 kr portion 
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har varit detsamma sedan 2008. Förvaltningen kommer att bjuda in råden till ett möte för att gå 
igenom förslaget till förändring när utredningen är klar. Det är planerat för att ärendet ska tas upp 
vid Socialnämndens möte i slutet av oktober. 
 
Tjänsterna som dietist och musikterapeut 
Christian Persson framför att tjänsterna som dietist och musikterapeut som nu finns i 
förvaltningen kan komma att tas bort. Personalen inom äldreomsorgen har fått utbildning inom 
hälsosam mat för äldre och frågorna kommer fortsatt att skötas av äldreomsorgspersonalen. 
Förvaltningen avser att efter Covid-19 pandemin hitta former för att fortsatt erbjuda 
musikupplevelser till de boende. 
 
Träffpunkten 
Inom Funktionsnedsättning och socialpsykiatri har det funnits en öppen verksamhet vid namn 
Träffpunkten. Det har varit en mötesplats för vuxna som har hållit öppet under dagtid alla 
vardagar i veckan. Verksamheten har varit stängd på grund av Covid-19 sedan i mars. 
Verksamheten avser att föreslå Socialnämnden att inte öppna Träffpunkten igen efter pandemin 
utifrån att de individer som besökte verksamheten hade olika behov och det var svårt att få till en 
mötesplats med bra kvalitet. Behoven hos besökarna kan lösas genom de mötesplatser som finns 
för äldre i kommunen, genom den verksamhet som finns inom biståndsbedömd sysselsättning och 
inom verksamhet som riktar sig till vuxna med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. 
 
Pensionärsrådet lyfter fram betydelsen av Seniorernas hus för att äldre ska kunna mötas i olika 
aktiviteter. Christian Persson framför att det finns en önskan om att få fler ideella inslag på 
Seniorernas hus. 
 
Övriga frågor 
Tillgänglighetsrådet framför att hörselvården kan vara bristfällig inom äldreomsorgen och föreslår 
att Social Omsorg tillser att vidareutbilda en del personal till att få större kunskaper inom detta. 
Ordföranden svarar att förvaltningen kommer att återkomma med besked om vilken utbildning 
som är möjlig att ge inom detta. 
 
Pensionärsrådet ställer frågan om det finns något äldreombud som äldre kan vända sig till för att få 
hjälp i olika frågor. Förvaltningschefen svarar att anhörigsamordnaren Boel Nordin kan svara på 
frågor och lotsa vidare till rätt instans. Biståndshandläggarna hjälper till med frågor som rör behov 
av äldreomsorgsinsatser.  
 
Dan Kjellsson framför att verksamheten inom äldreomsorgen håller på att undersöka hur besök 
ska kunna ske på kommunens äldreboenden under vintern. 
 
Pensionärsrådet lyfter fram att många invånare känner irritation över ordet ”brukare” som används 
inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättning. Vid mötet enas vi om att i en del 
sammanhang går det att istället använda ”boende” men att det inte alltid passar. Socialstyrelsen har 
tagit fram benämningen brukare för de som får omvårdnadsinsatser av kommunen. 
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Det pågår en utbyggnad av äldreboendet Ljuskällan och en nyproduktion av ett nytt särskilt 
boende är planerat i Trädgårdsstaden. Det finns nu en kö på ca 30 personer för plats till en 
lägenhet i särskilt boende. Biståndshandläggarna gör individuella bedömningar och alla som har ett 
akut behov av plats går före i kön. Kommunen har möjlighet att vid behov köpa platser i 
grannkommunerna.  
 
Det pågår en dialog med entreprenör om byggnation av ett nytt LSS-boende i Ystad. 
 
 
Vid anteckningarna 
 
Jenny Blom 


